
Minggu, 8 Agustus  2021

Penjelasan: 

Beredar sebuah tangkapan layar dari akun WhatsApp yang mengatasnamakan 

Wakil Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, SH. Akun WhatsApp dengan nomor +62 

896-5236-34727 itu mencatut nama serta foto profil Hj. Lisdyarita, SH. 

Dilansir dari surabaya.tribunnews.com, Hj. Lisdyarita, SH mengunggah status di akun 

WhatsApp miliknya, menjelaskan jika akun tersebut bukan miliknya. Lisdyarita 

mengaku kaget ketika ada temannya yang menanyakan kepada dirinya terkait 

pembukaan donasi untuk kegiatan sosial. Ia berharap jangan sampai ada yang 

tertipu dengan aksi tersebut dan meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati jika 

ada yang menawarkan hadiah, meminta sumbangan dan lainnya sebelum 

mengecek kebenarannya. 

Hoaks

Link Counter:

- https://surabaya.tribunnews.com/2021/08/07/nama-wabup-ponorogo-lisdyarita-dicatut-pe

nipu-via-whatsapp-untuk-minta-sumbangan

- https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/610be3274b093/nomor-whatsapp-wab

up-ponorogo-dikloning-lisdyarita-mohon-diabaikan

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Wakil Bupati Ponorogo 
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Minggu, 8 Agustus  2021

Penjelasan: 
Beredar pesan berantai WhatsApp yang berisi 
klaim bahwa Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) akan 
diambil alih oleh pihak swasta dan mata uang 
Rupiah berganti menjadi Yuan.

Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa PERURI 
akan diambil alih pihak swasta dan mata uang 
Rupiah berganti menjadi Yuan adalah salah. 
Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid 
mengenai hal itu. Dikutip dari kontan.co.id, 
Kementerian BUMN memastikan adanya rencana 
pembubaran tujuh perusahaan pelat merah pada 
tahun 2021 yang dinilai sudah tidak lagi 
memberikan kontribusi terhadap perekonomian. 
Namun, tidak terdapat nama BUMN PERURI yang 
masuk dalam rencana pembubaran atau 
pengambilalihan oleh pihak swasta. Adapun 
daftar BUMN yang akan dibubarkan di tahun 2021  
di antaranya adalah PT Kertas Kraft Aceh 
(Persero), PT Industri Glas (Persero), PT Kertas 
Leces (Persero) dan PT Merpati Nusantara Airlines 
(Persero). Pembubaran ini selambat-lambatnya 
dilakukan pada semester kedua tahun 2021. Akan 
tetapi pada akhir Juni 2021, pembubaran 
sejumlah BUMN itu masih sekadar wacana.

Hoaks

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Wb74aJdk-cek-fakta-benarkah-peruri-akan-dia

mbil-alih-swasta-dan-rupiah-berganti-jadi-yuan-ini-faktanya 

- https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-daftar-bumn-yang-akan-dibubarkan-pemerintah-

tahun-ini 

2. [HOAKS] PERURI akan Diambil Alih Swasta dan 
Rupiah Berganti jadi Yuan
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Minggu, 8 Agustus  2021

Penjelasan: 

Beredar sebuah unggahan gambar dari aplikasi cuaca di media sosial Facebook dengan 

narasi yang menyebutkan bahwa akan ada badai dari Australia menerjang Provinsi Nusa 

Tenggara Timur (NTT). Unggahan gambar tersebut disertai keterangan yang berbunyi 

"Waspada badai Australia di perairan Selatan Rote Ndao & Selatan Pulau Timor, terhitung 

Kamis 05-agustus 2021-Senin 09-agustus 2021, puncak kecepatan angin pada hari 

Minggu 08-agustus 2021, pukul 02.00 Wita dini hari.”

Dilansir dari kompas.com, Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika (BMKG) Guswanto mengatakan bahwa informasi tersebut tidak tepat. Saat 

ini tidak terdeteksi potensi badai tropis di wilayah Selatan Indonesia, khususnya Nusa 

Tenggara Timur (NTT) maupun di sekitar Australia.

Disinformasi

Link Counter:

- https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/08/133000865/-hoaks-badai-dari-australia-aka

n-menerjang-ntt?page=all#page2 

3. [DISINFORMASI] Badai dari Australia akan 
Menerjang NTT
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Minggu, 8 Agustus  2021

Penjelasan: 
Beredar unggahan tangkapan layar sebuah 
artikel berita dengan judul "Demokrat protes 
pesawat Warna merah putih Melintas di 
hambalang". Artikel yang dimuat detik.com 
tersebut terbit pada Selasa, 3 Agustus 2021 
pukul 12.46 WIB.

Berdasarkan hasil penelusuran medcom.id, 
artikel berita dengan judul "Demokrat protes 
pesawat Warna merah putih Melintas di 
hambalang" merupakan hasil editan atau 
suntingan. Diketahui artikel sebenarnya 
berjudul "Demokrat Protes Cat Biru di Pesawat 
Kepresidenan Diganti Merah". Artikel detik.com 
yang rilis pada Selasa, 3 Agustus 2021 pukul 
12.46 WIB tersebut memuat komentar dan foto 
Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief. Andi 
Arief mempertanyakan pengecatan pesawat 
kepresidenan dari biru menjadi merah. 
Menurut Andi, warna awal cat pesawat itu 
berkaitan dengan keamanan penerbangan.

Disinformasi

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNnoO6Ab-cek-fakta-demokrat-protes-pesawat

-warna-merah-putih-melintas-di-hambalang-ini-faktanya 

4. [DISINFORMASI] Partai Demokrat Protes 
Pesawat Warna Merah Putih Melintas di 
Hambalang

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNnoO6Ab-cek-fakta-demokrat-protes-pesawat-warna-merah-putih-melintas-di-hambalang-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNnoO6Ab-cek-fakta-demokrat-protes-pesawat-warna-merah-putih-melintas-di-hambalang-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNnoO6Ab-cek-fakta-demokrat-protes-pesawat-warna-merah-putih-melintas-di-hambalang-ini-faktanya

